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Abstract 

I alla typer av möten mellan människor kan brist på kommunikation leda till missförstånd 

och konflikter av olika slag. En situation, där vi tror att detta kan vara särskilt påtagligt, är 

när polisen möter demonstranter vid en opinionsyttring. Detta arbete undersöker och 

belyser vilka möjligheter som finns till kommunikation för den enskilde polismannen vid 

en demonstration. För att ta reda på detta har vi utfört djupintervjuer med representanter 

inom polisen. Vi har även tittat på vad polisens utbildning i det kommunikativa 

förhållningssättet innehåller. Frågor som vi diskuterat kring är bland annat vad polisens 

särskilda taktik innebär för kommunikationen, vad som kan vara hinder i kommunikation, 

den interna kommunikationen samt dialogkonceptets integration i det övriga polisarbetet.  

Vi har kommit fram till att kommunikation är ett viktigt element på alla nivåer vid en 

demonstration, inte minst för varje enskild polisman. Vi anser att de möjligheter som finns 

till kommunikation har en direkt koppling till tillgången på information kring situationen 

totalt sett och vetskapen om vilket budskap som ska förmedlas. Således är till exempel en 

fungerande intern kommunikation en viktig förutsättning för möjlighet till dialog med 

allmänheten. 
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1 Inledning 

 

Under vår tid här på polisutbildningen har vi haft viss utbildning i polistaktik vid större 

händelser, ingripande mot folkmassa (IMF). Detta tycker vi har fokuserat mest kring rent 

fysiskt agerande och ytterst lite kring kommunikationen. Vi har även haft någon 

utbildningsdag om det kommunikativa förhållningssättet men känner inte riktigt att vi har 

koll på vad det egentligen innebär för enskilda poliser. I alla typer av möten mellan 

människor kan brist på kommunikation leda till missförstånd och konflikter av olika slag. 

Detta kan vara särskilt tydligt i polisens möte med demonstranter vid en opinionsyttring. Vi 

tror att kommunikationen är en av de viktigaste faktorerna för att undvika en konflikt / 

våldsupptrappning mellan polis och demonstrant. 

 

Ämnet kommunikation är både intressant och högaktuellt för oss, som inom en snar framtid 

kommer att arbeta som poliser på fältet. Vi har valt att fördjupa oss i hur kommunikationen 

tillämpas vid demonstrationer, dels mellan polis och demonstranter men också inom 

polisen. Detta gör vi ur ett polisiärt perspektiv, eftersom vi har stött på svårigheter att få 

”demonstranter” att medverka i arbetet.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Vikten av att utveckla kommunikationen vid demonstrationer blev uppenbar efter 

Göteborgskravallerna 2001. Efter denna tillsatte regeringen Göteborgskommittén som efter 

en utredning presenterade sitt betänkande1. Man såg bland annat att dialogkonceptet2 var en 

framgångsfaktor och det stod klart att dialogarbetet skulle få en allt större plats i 

polisorganisationen. Detta har bland annat lett fram till att det idag finns dialoggrupper på 

tre platser i landet: Stockholm, Göteborg och Malmö. Dialoggruppens målsättning är att 

alla opinionsyttringar ska kunna genomföras enligt de grundläggande fri- och rättigheterna i 

Regeringsformen.  

                                                
1 SOU 2002:122 
2 En arbetsmetod där särskilt utbildade poliser utgör en länk mellan polis och allmänhet och som arbetar för 
att skapa dialog vid olika former av opinionsyttringar. 
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I Sverige har vi bland annat yttrandefriheten3, vilket innebär att varje medborgare gentemot 

det allmänna, eller representanter för det allmänna (tex. poliser eller ordningsvakter) är 

tillförsäkrad att i tal, skrift eller på annat sätt meddela upplysningar eller uttrycka tankar, 

åsikter och känslor. Yttrandefriheten får begränsas4 om det tex. med hänsyn till ordningen 

och säkerheten finns skäl till det5. Det kan tex. vara en situation då personer som genomför 

en demonstration blockerar ingången till en butik och hindrar folk från att ta sig in och ut ur 

butiken. 

 

Vidare har den nationella polistaktiken utvecklats, den innefattar nationell bastaktik (BT), 

särskild polistaktik (SPT) och nationell förstärkningsorganisation. Den särskilda 

polistaktiken är bland annat en utveckling på det tidigare konceptet IMF som idag helt har 

tagits bort från polisutbildningen.  

Den nationella bastaktiken innefattar det grundläggande taktiska förhållningssättet som 

tillämpas i samverkan med det mentala och det kommunikativa förhållningssättet och den 

inriktar sig på lokaliseringssök, normalstopp, vägspärr, sök i terräng och rekognosering / 

observation / säkring6.  

De tre förhållningssätten som nämnts ovan återfinns även i SPT. Det kommunikativa 

förhållningssättet från BT tillämpas och utvecklas här i alla delar av SPT.  

Denna taktik inriktar sig mot flera olika delar: uniformerat mobilt insatskoncept, civila 

ingripandeenheter, dialogpoliser och särskilt utbildade operativa chefer7. Den nationella 

förstärkningsorganisationen är en nationell resurs som skall kunna användas över hela 

landet vid behov. Den består av fyra divisioner: en i Skåne, en i Göteborg samt två i 

Stockholm. 

Syftet med den nationella bastaktiken och den särskilda polistaktiken är att skapa en 

nationell polis som arbetar på samma sätt och talar samma språk, oavsett var i landet man 

arbetar8. 

                                                
3 Regeringsformen 2 kapitel 1 § 1p 
4 Regeringsformen 2 kapitel 13 – 14 § § 
5 Westerlund, G. (2006) 
6 Nationell bastaktik – utbildningsmaterial för PHS 
7 Det mobila insatskonceptet – utbildningsmaterial för PHS 
8 Gunnarsson, A. Det mobila insatskonceptet – utvärdering ur ett hundförarperspektiv (2005) 
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1.2 Syfte 

 

Vi vill med detta arbete undersöka och belysa de möjligheter som finns till en fungerande 

kommunikation för den enskilda polismannen vid en demonstration. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Hur ser kommunikationen ut inom ramen för polisens arbetsmetoder? 

Vilka hinder kan finnas för en väl fungerande kommunikation? 

Hur fungerar den interna kommunikationen under en kommendering? 

Vilka kommunikationsverktyg har polisen med sig från BT och SPT? 

Är dialogkonceptet integrerat i polisens övriga arbete vid en kommendering? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Vid polisens möte med en folksamling så är det många faktorer som påverkar hur 

händelseförloppet utvecklar sig. Vi har valt att avgränsa detta arbete till den kommunikativa 

delen, och vi har valt att inte gå in djupare på andra faktorer. Detta har vi gjort för att det är 

kommunikationen (både verbal och ickeverbal) som man som enskild polis kan påverka vid 

en demonstration. Uppträdandet i övrigt (tex. uppställning, utrustning m.m.) går under de 

polistaktiska frågorna och det kan där vara svårt att som enskild polis påverka hur 

situationen/händelsen planeras och genomförs. 

Inom polisorganisationen sker kommunikation med olika aktörer / arrangörer både före, 

under och efter en demonstration. Vi har i detta arbete valt att enbart belysa 

kommunikationen under en pågående opinionsyttring, eftersom det är här vi tror att man 

som enskild polis kan påverka situationen. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

 

För att besvara de frågeställningar som vi har, så har vi i första hand använt oss av 

djupintervjuer med representanter från polisen som innehar olika positioner inom 

myndigheten och har erfarenheter av kommenderingar samt med en representant från 
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dialogpolisen. Personerna som vi har intervjuat är anonyma i vårat arbete och benämns som 

respondent A, B, C osv. Samtliga fyra intervjuer genomfördes per telefon. 

Vi har även att använt oss av befintliga rapporter gällande taktik och kommunikation samt 

litteratur kring ämnet.  

 

1.6 Urval 

 

De respondenter som vi har pratat med har vi kommit i kontakt med på två olika sätt. Det 

ena är via kontakter som skapades när vi läste in oss på ämnet och det andra är via ett forum 

på Internet (www.polisman.se) där vi lade ut en förfrågan / intresseanmälan om medverkan 

i vårt arbete. 

 

 

2 Teori 

 

2.1. Det kommunikativa förhållningssättet 

 

Den nationella bastaktikens kommunikativa förhållningssätt syftar till att fördjupa polisens 

kunskap om konflikter och konflikters utveckling. Vidare är tanken att skapa förståelse för 

vilken betydelse polisens förhållningssätt i kommunikationen med en motpart har, hur 

polisens agerande kan påverka en händelse att eskalera eller deskalera. Man skulle kunna 

säga att den enskilde polisen får en ”verktygslåda” i kommunikationen inför mötet med 

människor. 

 

Man delar in det kommunikativa förhållningssättet i två delar; konfliktkunskap och 

konflikthantering. 

 

 Konfliktkunskap beskriver hur konflikter uppstår, utvecklas och vilka delar man kan 

påverka. Detta beskrivs i två modeller, konflikttriangeln och konflikttrappan. 

 

Konflikttriangeln – Hörnen i triangeln beskriver tre viktiga aspekter av en konflikt och 

relationen mellan dessa tre delar. 
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Figur 1: Konflikttriangeln9 

          A 

C  B 

 

A – hörnet står för Attityder – Tankar, känslor och vilja, utgör en stark drivkraft i en 

konflikt. 

B – hörnet står för Beteende – Delas in på tre nivåer, direkt kommunikation, handlingar och 

fysiskt våld 

C – hörnet står för ”Conflict” (sakfråga) – Fördelningskonflikt, positionskonflikt eller 

ordningskonflikt. 

Oftast börjar konflikt i C- hörnet men när den ej kan lösas sker ofta förskjutning mot A 

vilket i sin tur ofta leder till en ytterligare förskjutning mot B där beteenden utvecklas och 

leder till handlingar som eskalerar konflikten. Med hjälp av modellen kan man strukturera 

upp konflikten och finna lösning utifrån vilket hörn i triangeln som är mest framträdande. 

Konflikttrappan10 – Innehåller nio olika steg som beskriver konflikters utveckling och vad 

som händer när en situation eskalerar. Modellen kan användas som ett verktyg för att ställa 

en diagnos på konflikten. Man kan även få förståelse för vad polisens agerande kan sända 

för signaler till motparten. Vid varje steg man passerar i trappan blir beteendet mer 

destruktivt och det blir allt svårare att lösa konflikten. Det första steget innebär hårdnade 

ståndpunkter och redan på det tredje mister man kommunikationen och går från ord till 

handling.  

 

 Konflikthantering ger polisen verktyg för att bedöma och anpassa sitt beteende, sin 

kommunikation för att påverka utvecklingen av en situation i rätt riktning. Avsnittet 

tar upp fem olika konflikthanteringsstilar11:  

 

                                                
9 Nationell bastaktik – Utbildningsmaterial för PHS 
10 Nationell bastaktik – Utbildningsmaterial för PHS 
11 Nationell bastaktik – Utbildningsmaterial för PHS 
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Kamp / konkurrens – Man går in för att vinna och målet är viktigare än relationen. Detta 

kan vara aktuellt vid krissituation, då det är viktigt med snabba beslut eller då man är 

ensam ansvarig för konsekvensen av beslutet. 

Samverkan – Man försöker hitta en lösning som fungerar för båda parter. Detta är viktigt 

när man behöver fullständiga eller långsiktiga lösningar, skapa förtroende eller då den 

andres aktiva medverkan är en förutsättning för fortsatt relation och samarbete.  

Kompromiss – Ger en acceptabel men inte fullständig lösning. Detta är ibland ett måste för 

en tillfällig lösning på kort sikt eller då båda parter är lika starka och man bedömer att det 

är bättre att få igenom något än ingenting alls. 

Anpassa / Mildra – Man bortser från eget intresse och undviker konflikten genom att ge 

den andre rätt. En tänkbar lösning då relationen är viktigare än sakfrågan eller då man vill 

”samla poäng” till ett annat tillfälle. 

Undvika – Man försöker släppa frågan utan att någon lösning uppnåtts. Kanske aktuellt för 

att vinna tid och få perspektiv eller då man vet att källan till konflikten kommer att 

försvinna. 

 

Aktivt lyssnande är en annan viktig del i konflikthantering. Det är en metod som innebär att 

man öppet tar emot den andres budskap utan att lägga in egna värderingar så att motparten 

känner sig sedd, hörd och bekräftat. För att lyckas med detta måste man vara medveten om 

sina egna attityder och reflektera över de föreställningar man har av motparten och 

konflikten. Målet för polisen är att skapa en relation där motparten kommer ur sitt känslo- 

eller krisläge, börjar tänka rationellt och kan ta emot vad vi har att säga. I aktivt lyssnande 

använder man sig av ett avspänt kroppsspråk, balanserad ögonkontakt och bekräftar, på ett 

eller annat sätt, kontinuerligt att man förstår vad den andra säger.  

 

Konfliktreducerande metoder som kan användas för att deskalera en konflikt12: 

Använda frågor för att kontrollera en potentiell eller hotfull situation – Vi får information 

och motparten uppfattar sin egen roll som värdefull. Detta  kan ha en avväpnande verkan 

och skapa bättre samarbetsklimat. 

Använda ett stödjande förhållningssätt i mötet med motparten - Genom att uppmuntra och 

uttrycka stöd kan informationsutbyte löpa smidigare och sannolikheten för samarbete ökar.  

                                                
12 Nationell bastaktik – Utbildningsmaterial för PHS 
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Undvika att förkasta – Genom att tex. repetera eller formulera om sakfrågan och undvika 

att upprepa anklagelser kan man undvika en ond cirkel där samarbete är osannolikt.  

Undvika förhållningssätt som leder till verbala kränkningar – Genom att undvika kritiska 

kommentarer och fysiskt våld kan man undvika att motparten känner sig hotad av polisen 

och reagerar utifrån detta13. 

 

2.2. Det kommunikativa förhållningssättet i särskild polistaktik 

 

I bastaktikutildningen tar det kommunikativa förhållningssättet sin utgångspunkt i ett 

individuellt perspektiv. Fokus läggs vid det egna agerandet i polisiära situationer där 

konflikter i olika former förekommer. I den särskilda polistaktiken är istället 

utgångspunkten mer på gruppnivå – gruppens roll och de processer som har betydelse när 

två eller flera grupper skall samspela med varandra.  

De kommunikativa delarna i SPT är en fördjupning från den nationella basktaktiken och 

dialog är en av hörnstenarna i detta koncept14.  

Ett viktigt budskap i denna utbildning är att inte låta sig provoceras och att vara medveten 

om hur man som enskild polis och som grupp påverkar en situation med sin kommunikativa 

förmåga. Det skall inom polisen skapas kunskap och erfarenhet om hur individer, 

folkmassor och enskilda poliser reagerar och agerar under stress och press så att inte en 

situation trappas upp i onödan15. Det som polisen kommunicerar till andra skall kunna 

användas både för att skapa en tryggare miljö internt och för att taktiskt ha möjlighet att 

styra andras tolkningar och upplevelse av polisens arbete. 

 

Vid en demonstration använder sig polisen av en s.k. lägesbarometer. Den anger hur 

hotbildsnivån ser ut under en insats och den består av tre delar: grönt står för lugnt läge, 

gult för oklart läge samt rött för allvarligt läge. Den är sällan fast under en hel 

kommendering utan den följer situationens utveckling. Polisens uppträdande och samspel 

med de personer som den ingriper mot kan påverka. Här får kommunikationen en viktig 

roll, kan poliserna behålla sitt lugn och förmedla denna trygghet utåt genom att föra en 

dialog med motparten så kan detta förhindra oroligheter. Polisens strävan efter ett grönt 

läge blir viktig.  
                                                
13 Nationell bastaktik – utbildningsmaterial för PHS 
14 Österling, O m.fl. (2007) 
15 Nationell polistaktik – informationsmaterial från RPS 
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Att använda sig av att gradera hotbilden gör att polisen snabbt kan vara flexibel och anpassa 

sig efter situationen och vara mer förberedd på att ingripa på olika sätt och det ger en tydlig 

signal till den enskilde polismannen hur denne skall förhålla sig i situationen16. 

 

En central roll i hela SPT, när det gäller de kommunikativa delarna, är att varje individ 

förstår betydelsen av det egna beteendet, att det kan vara det som får en situation att trappas 

upp. Finns denna förståelse är det lättare att skapa en inblick och kunskap kring hur man 

som enskild kan agera fredsskapande och istället lugna ner en situation. Om polisen vid en 

större opinionsyttring redan från början har kategoriserat demonstranterna och ”dragit alla 

över en kant” så kan det i sig skapa konflikter som kan leda till en våldsupptrappning. För 

att förhindra att detta sker är det viktigt att poliserna som finns på plats skapar en kontakt 

med demonstranterna och visar dem respekt och agerar ordningshållande, så som att ge 

information och hjälp. Att individualisera folkmassan är också en viktig del i att skapa en 

kontakt med personerna som genomför demonstrationen.  

I och med vissa av de nya taktiska delarna i den särskilda polistaktiken får poliserna en 

möjlighet att komma närmare demonstranterna. Detta blir extra tydligt när man använder 

sig av tät bevakning17 där ett av syftena är att gå nära demonstranterna och kontinuerligt 

föra en dialog med dem för att skapa en relation och synliggöra individen. 

 

2.3. Dialogpolisen  

 

Efter EU - toppmötet i Göteborg tillsattes Göteborgskommittén. I det betänkande som 

presenterades pekade man på dialog som en arbetsmetod för att försöka undvika / minska 

konfrontationer i samband med opinionsyttringar. Detta blev grunden till att den första 

dialoggruppen bildades i Stockholm 2002. 

Initialt agerade dialoggruppen som förhandlare vid akuta situationer. Arbetet har dock 

utvecklats och bygger idag ofta på långsiktiga kontakter med de personer och grupper man 

arbetar mot. Arbetet är uppbyggt på ett före, under och efterperspektiv18. 

 

Dialoggruppens uppdrag är att fungera som länk mellan å ena sidan demonstrationsledning 

och deltagare i opinionsyttringen och å andra sidan polisledning, stat och kommun. Syftet 
                                                
16 Det mobila insatskonceptet – utbildningsmaterial för PHS 
17 En formation i SPT där polisen går bredvid demonstrationståget och fordonen befinner sig bakom tåget.  
18 Österling, O m.fl. (2007) 
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med dialogpolisen är inte att bedriva underrättelse- och spaningsverksamhet, de ska istället 

vara länken mellan alla inblandade i en opinionsyttring för att värna om demonstrations- 

och yttrandefriheten. 

För att en opinionsyttring ska kunna genomföras är det viktigt att redan före en aktivitet 

skapa kontakt med arrangören för att sedan bibehålla denna kontakt under pågående 

demonstration. Genom ett öppet arbetssätt, respekt och förtroende vill dialogpolisen skapa 

dialog med arrangörer av olika aktiviteter. Dialoggruppens målsättning är att alla 

opinionsyttringar ska kunna genomföras enligt de grundläggande fri- och rättigheterna i 

Regeringsformen. Vidare ligger i dialogpolisens uppdrag att förmedla upplevd stämning 

under opinionsyttring till polisbefäl, så att dessa får underlag för operativa beslut19. 

 

En allmän sammankomst / demonstration kan komma till polisens (dialogpolisens) 

kännedom på olika sätt. De bästa förutsättningarna för att få igång en väl fungerande 

kommunikation är när arrangörerna har sökt om tillstånd i förväg eller att flygblad har 

delats ut i god tid. Vid omfattande opinionsyttringar är det särskilt viktigt att skapa en god 

dialog i ett tidigt skede, detta är bland annat bra för att på ett lämpligt sätt offentliggöra 

polismyndighetens strategi20. Polisens skall sträva efter att deras verksamhet är konsekvent 

och förutsägbar för såväl allmänheten som för polisen.21 Det finns också möjlighet för 

dialogpoliserna att stämma av med demonstrationsledningen och polisinsatschefen hur det 

hela skall genomföras och att skapa respekt och förståelse för varandras roll i 

arrangemanget.  

Vid själva genomförandet av en demonstration medverkar dialogpoliserna i ”tåget”, nära 

demonstrationsledningen eller annan utsedd kontaktperson. Här skapas ytterligare 

möjligheter till kommunikation för att undvika en våldsupptrappning.  

 

Handlar det istället om en oplanerad och ej tillståndsgiven demonstration blir dialogpolisen 

förutsättningar lite annorlunda. Men deras uppgift är fortfarande att skapa en kontakt med 

arrangörerna som vid en tillståndsgiven demonstration. Det blir vid dessa tillfällen upp till 

polisinsatschefen att avgöra om dialogpoliserna skall användas. 

                                                
19 http://www.polisen.se 
20 Det mobila insatskonceptet – utbildningsmaterial för PHS 
21 Österling, O m.fl. (2007) 
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Polisen vill vid dessa tillfällen få en kontakt med arrangören eller en annan kontaktperson 

för att framföra att polismyndigheten önskar att samarbeta genom att föra en dialog. Man 

vill verka för att tydliggöra polisens roll och upplysa om den gällande lagstiftningen, som 

tex. kravet på en ansökan22. 

 

2.4. Kommunikationens olika nivåer 

 

Vid ett möte mellan två eller flera personer sker ett samspel på många olika nivåer mellan 

individerna. De flesta har förmågan att kommunicera med andra, men det blir betydligt 

svårare när man ska analysera det som har hänt eller håller på att hända. För att lättare 

förstå olika skeden i ett samspel mellan individer så kan man dela in det i 

kommunikationsnivåer: 

Den grammatiska nivån, den semantiska nivån, samtalsnivån, den ickeverbala 

kommunikationsnivån, den sociala nivån och den strategiska nivån23. Vi har valt att titta 

lite närmare på de nivåer som vi bedömer vara användbara för den enskilde polisen i en 

demonstrationssituation (men självklart är de alla aktuella). 

 

 Den ickeverbala kommunikationsnivån är i allra högsta grad aktuell för den 

enskilde polismannen. Det är här som individer genom sitt kroppsspråk, miner och 

gester ger respondenten tilläggsinformation till det man säger. Man kan alltså inte 

verbalt säga en sak och med kroppen ge uttryck för något annat, det kan medföra att 

man inte får den respons man vill i en polisiär situation (eller i en vardaglig). 

 Den sociala nivån spelar också en stor roll i polisens arbete. På den här nivån 

definierar vi situationen och försöker hitta en roll i sammanhanget så att vi kan 

skapa de relationer vi kan och bör ha. Här kommer polisens ”makt” att visa sig, 

eftersom det är på denna nivå som de olika rollerna en individ får / tar ger sig 

uttryck och får mest betydelse. 

 Den strategiska nivån ger individen en möjlighet att skapa strategier för att påverka 

hur man definierar en situation. Man kan säga att på denna nivå finns det olika 

tillvägagångssätt för att uppnå mål som kan finnas, tex. att påverka 

maktfördelningen. Det blir väldigt aktuellt i arbetet som polis, och allra helst vid en 

                                                
22 Det mobila insatskonceptet – utbildningsmaterial för PHS 
23 Nilsson B, Waldemarson A-K (1994) 
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demonstration, eftersom man ofta kommer att hamna i situationer då man ska 

försöka få andra att acceptera det man som polis ger uttryck för. Tex. att försöka få 

demonstranterna i en blockad att förstå att de inte har någon grundlagsskyddad rätt 

att blockera ingången till en butik eller liknande. 

 

Det ställs höga krav på individen för att hinna med att både bearbeta den information man 

får och även planera för det man ska säga under ett samtal. Dessa aspekter är extra viktiga 

för poliser när de ska interagera med andra människor för att nå fram med sitt budskap och 

få den respons hos individen som man är ute efter. 

 

3 Resultat 

 

Vi vill göra er läsare av denna resultatdel uppmärksamma på respondenternas olika 

bakgrund, vilket kan påverka deras inställning till frågorna och svaren de uppger. 

Respondent A är en yttre kommissarie med 25 år i tjänst och arbetar som insatschef vid 

kommenderingar och har stor erfarenhet av detta. 

Respondent B är en polisinspektör med 7 år i tjänst som har medverkat vid ett stort antal 

kommenderingar. 

Respondent C är verksam som dialogpolis och har arbetat med detta sedan 2005 och har en 

bakgrund som gruppchef åt piketpolisen. 

Respondent D är en polisinspektör med 17 år i tjänst och ingår i en av divisionerna i det 

nationella förstärkningsorganet.  

 

3.1. Polisens taktik och dess möjligheter till kommunikation 

 

Respondent A berättar i intervjun att utvecklingen inom polisen, särskilt när det gäller 

inställningen till kommunikation och bemötande har tagit fart i och med utbildningen i 

basktaktik (och även särskild polistaktik). Idag arbetar man för att komma bort från 

eventuella ”machoattityder” för att istället att vara mer öppna och bjuda på sig själva, även 

om man fortfarande ska kunna vara bestämd och ge direktiv. Han tror att det har funnits en 

rädsla för att just bjuda på sig själv, man har velat ”gömma sig bakom skyddsutrustning” 

och invänta vad cheferna vill att man ska göra.  Han tycker att polisen ska ”ut och prata 
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normalt med folk” och försöka påverka en situation positivt genom att uppträda avslappnat 

och att ha som utgångspunkt att vilja kommunicera. Respondent D som kommer från en 

mindre ort känner att han alltid haft kommunikationen med sig som ett verktyg i arbetet, 

men han tror att vilken inställning gruppen har som helhet beror mycket på gruppledarens 

inställning till konceptet. Det är viktigt att gruppledaren är välutbildad och har förmågan att 

förmedla till sin grupp vilket budskap som tillsammans skall förmedlas utåt. Respondent B 

ger inget uttryck för någon rädsla att bjuda på sig själv och är generellt positiv till 

nytänkandet och den ökade flexibiliteten i och med den särskilda polistaktiken. Konceptet 

bygger, menar han, till stor del på att det finns en stor personalresurs och att grupperna är 

samspelta. Han uttrycker dock en oro för att motstridiga intressen hos myndigheten lätt kan 

göra att konceptet faller och att flexibiliteten minskar. Han menar att det finns risk att 

ledningen förlitar sig på tidigare goda utfall och drar ner på personal eller ”tullar” på kravet 

att samtliga poliser ska ha utbildningen i särskild polistaktik då det är ont om personal eller 

i syfte att spara pengar. 

 

B uppfattade under utbildningen i särskild polistaktik att tanken var att man inte skulle bära 

skyddsutrustningen i demonstrationens inledande skede. Man skulle istället ta på denna 

snabbt när situationen trappas upp och detta var också något man övade på. Syftet är att öka 

flexibiliteten samt att polisen uppsyn skall upplevas som mindre provocerande. Detta är 

något som han inte tycker fungerar i praktiken. Idag bär man redan från början samtliga 

skydd, förutom hjälmen, vid en demonstration. B påpekar dock att det är just hjälmen som 

han upplever som hinder för kommunikation och han tror inte att de övriga skydden 

påverkar demonstranternas uppfattning om polisen. D tycker att skillnaden i möjligheter till 

kommunikation är stor när man inte bär hjälm. När man har hjälmen så bär man även en 

huva under denna. Detta menar D, gör att det är väldigt svårt att både förmedla och ta emot 

budskap, verbala såväl ickeverbala. D tror även att skydden i övrigt kan ha inverkan på 

motpartens attityd gentemot polisen. Han har dock svårt att se hur man rent praktiskt skulle 

kunna avvakta med dessa skydd eftersom det ofta går fort när situationen väl trappas upp.   

Samtliga respondenter är mycket positiva till de möjligheter till kommunikation som har 

ökat i och med utvecklingen av bastaktiken och den särskilda polistaktiken. A och D 

påpekar att förutsättningarna rent praktiskt blir annorlunda när man inte längre står 

uppställda på led med hjälm och sköld. Alla respondenter, utom C, tar upp ”tät bevakning” 
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som exempel på en operativ metod i den särskilda polistaktiken som bidragit till att öka 

dessa möjligheter väsentligt. 

 

3.2. Problem och störningar i kommunikationen 

 

Samtliga våra respondenter upplever att det finns problem kopplade till 

radiokommunikation. Dåligt radiosamband och radiodisciplin är två faktorer som 

respondenterna uppger kan ha betydelse. Att polisens radiosystem blir utstört eller att det 

finns för få antal kanaler att använda sig av kan göra att kommunikationsflödet stannar av 

eller helt uteblir.  

Respondent B upplever att det finns en rent fysisk brist på radioapparater, vilket medför att 

den interna kommunikationen blir lidande och man har lite vetskap om vad alla andra i 

kommenderingen gör. Han tycker då att det är extra viktigt att radiodisciplinen fungerar, att 

man använder vedertagna förkortningar och pratar lugnt och tydligt. Detta har också stor 

betydelse när det finns yttre faktorer som stör kommunikationen, såsom instrument eller 

radioanläggningar. D tycker att radiosystemet är alldeles för dåligt. Han uppger de tidigare 

uppräknade bristerna men pekar på ytterligare ett problem. Det är alldeles för lätt att larma 

av misstag, något som han alltid upplever inträffar ett flertal gånger under en 

kommendering, vilket också bidrar till störningar i den interna kommunikationen. 

 

Ett annat problem som påpekas i våra intervjuer kan vara att föra en dialog med 

demonstranter i grupper där det inte finns någon uttalad ledare. Det kan vara så att ingen 

vill kliva fram pga. rädsla för att polisen bara är ute efter att lagföra demonstranterna för 

brott mot ordningslagen. Det kan då bli så att de hävdar gemensamt ansvar eller att en 

enskild person tar på sig att föra budskapet vidare, men betonar att han inte är ansvarig. Det 

här är ett problem som A tror grundar sig i en inom gruppen varierande kännedom om 

regelverket. Han upplever också att kännedomen kring vad man får och inte får göra skiljer 

sig starkt mellan olika grupperingar. 

När det kommer till att man ska föra en dialog med olika grupperingar i samhället så skiljer 

sig mottagandet och responsen för kommunikationen en hel del. Generellt så upplevs det 

lättare att kommunicera med grupperingar på den högra sidan, det upplevs svårare att nå 

fram och föra en dialog med de riktigt autonoma grupperingarna. Det är också svårare att få 

information av dessa. A är medveten om detta problem och menar att oavsett vilken 
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respons man får av en grupp så ska kommunikationen försöka upprätthållas. Vidare berättar 

han att detta är något som man trycker oerhört mycket på från polisledningen och att det 

gäller alla poliser, oavsett position under en kommendering. B håller med om detta problem 

och tror att högern är lättare att ha och göra med för att de har en annan inställning till 

polisen redan i ingångsläget – ”De ser på något sätt upp till polisen som de uppfattar står 

lite för den ordning som de egentligen gillar, de tycker att polisen är rätt häftiga”. Han 

upplever att flera vänstergrupperingar inte alls är intresserade av att prata med polisen, 

varken i ingångsskedet eller senare. 

 

Respondent C tar upp problemet när poliser på fältet inte tror på dialogen som ett verktyg 

vid en demonstration. Han menar att det ofta är en personrelaterad fråga när 

kommunikationen och dialogen som metod inte riktigt fungerar som den ska. Men han tror 

att det i många fall beror på att det är en ny arbetsmetod och att det därför krävs en 

”inkörningsperiod” innan det flyter på och blir en naturlig del för alla poliser. 

C nämner också vikten av att polisen inte går ut med dubbla budskap så att inte en situation 

förvärras i onödan. Han menar att det tex. kan vara så att pressansvariga och dialogpolisen 

innan en kommendering går ut i media och utlovar ett tolerant beteende från polisens sida. 

Om då demonstranterna möts av ett annat beteende från en enskild polisman, så gör det att 

polisens ord inte får någon betydelse för demonstranterna och polisen tappar då sin 

trovärdighet. 

 

3.3. Den interna kommunikationen 

 

Våra respondenter ger samtliga uttryck för behovet och vikten av att den interna 

kommunikationen fungerar under en kommendering. Om viss information skulle fastna i ett 

led, så kan det få konsekvenser för hela kommenderingen. Det kan tex. bli svårt för en 

cheferna som skall fatta beslut om de inte får det underlag de behöver för att kunna göra 

detta eller att informationen förvanskas på vägen vilket kan göra att de fattar helt felaktiga 

beslut. Respondent C berättar att ett sätt som används för att föröka motverka att 

kommunikationen stannar av är att dialogpolisen åker med tillsammans med polisledningen 

under en kommendering, både för att fungera som ett bollplank och för att kontinuerligt ge 

information om läget. C belyser vikten av dialog i dessa skeden, eftersom denna bland 
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annat ska ligga till grund för de beslut som insatschefen kommer att ta. Sen menar han att 

det är upp till insatschefen att föra denna information vidare till övriga poliser. 

Respondent A säger att kommunikationen måste fungera i hela kedjan och alla har ansvar 

för att detta sker, han anser dock att vissa personer har en nyckelposition i dessa lägen: 

dialogpoliserna. Sen ankommer det på personer i ledningen såsom insatschefer och 

kommenderingschefer att få kommunikationen att flyta på. B tycker att ansvaret för att 

kommunikationen fungerar bör ligga på insatschefen, som delegerar detta till 

dialogpoliserna. Detta menar han ska ske redan på planeringsstadiet, för fungerar det inte 

där så kommer det inte heller att fungera ”ute på fältet”. D anser också att huvudansvaret 

för kommunikationen ligger högt upp i ledningen för kommenderingen. Han reflekterar 

dock över att en av de viktigaste framgångsfaktorerna är att gruppchefen får tillgång till och 

kan förmedla rätt information vidare till sin grupp.  

Att kommunikationens betydelse och funktion måste belysas redan i förberedelsestadiet är 

något som C verkligen håller med om. Inför stora kommenderingar så berättar han att det 

finns ett antal förberedelsedagar där polisledningen, dialogpolisen och media närvarar för 

att bland annat prata om direktiv för kommenderingen och vilka budskap som man vill 

förmedla. C tycker att det är viktigt att det efter förberedelsedagarna finns tid för detta att 

förmedlas vidare ner i organisationen, ”alla poliser måste få veta vad som gäller och ha tid 

att förbereda sig på vad de ska stå för och vilka budskap som gäller”. 

 

Respondent B upplever att det kan uppstå en frustration när kommunikationen inte fungerar 

och man inte vet vad som händer eller vad man ska göra pga. att det tex. finns för få 

radioapparater  – ”Ibland kan det vara så att man ser gruppchefen signalera att man ska 

springa, men man vet inte varför eller vart”. Han betonar vikten av att man i dessa lägen 

håller ihop gruppen och har en ”split vision” så att man inte tappar kontakten med någon. 

Han menar att det överlag är kommunikationen som det blir det största problemet med ”när 

det väl hettar till”, oavsett om det gäller demonstrationer eller vanliga insatser. 

 

3.4. Utbildning i kommunikation 

 

Den utbildning man idag har inom polisen gällande kommunikation är i huvudsak det som 

ingår i den nationella bastaktiken, vilken senare fördjupas i och med särskild polistaktiken, 

utöver detta så finns inte någon riktad utbildning i kommunikation. 
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Enligt respondent A så har svensk polis tagit ett stort steg framåt när det gäller 

kommunikationen. Han säger att det alltid kan bli bättre men menar att samtliga poliser har 

höjt sin nivå och blivit mer samspelta i och med den utbildning i bastaktik och särskild 

polistaktik som genomförts. Detta har att göra med att alla känner till taktiken och 

strukturen överlag, både ledningsmässigt och kommunikationsmässigt. Han tycker också att 

man i framtiden ska ”lägga mer krut” på utbildningen i särskild polistaktik, så att polisen 

kan få fram bra gruppchefer som ser helheten och kan förmedla en bra inställning. Han 

menar att det ligger på avdelningschefer och gruppchefer att lägga en norm att det är okej 

att prata. Tar gruppchefen initiativ och är ett föredöme så bidrar det till en trygghet inför 

kommunikation som ett verktyg vid demonstrationer. 

Respondent B, som har gått den särskilda polistaktiken men saknar bastaktikutbildningen, 

tycker inte att det behövs någon mer utbildning när det gäller de kommunikativa delarna. 

Han menar att alla poliser och demonstranter är individer och ser inte riktigt hur man ska 

lära sig att kommunicera bättre med dem. Han tycker överlag att poliser ofta är sociala och 

generellt inte har speciellt svårt att för att prata med människor och ser inte riktigt hur man 

ska kunna utbildas i att bli bättre på att prata. Detta är något som C inte håller med om, han 

menar istället att de personer som har gått utbildningen i bastaktik har fått tankeställningar 

under dessa dagar vilket gör att de förstår syftet med kommunikation på ett helt annat sätt. 

C tycker också att dialogpolisens arbete skall integreras och vara en del i bastaktiken och 

inte bara i den särskilda polistaktiken. 

Respondent D tycker att det är bra med den enhetliga utbildningen i det kommunikativa 

förhållningssättet. Poliserna som arbetar tillsammans vid en demonstration är olika som 

individer och har varierande erfarenheter, vilket gör behovet av en enhetlig utbildning ännu 

viktigare. Erfarenheterna är beroende av dels antal tjänsteår men också av var man arbetar 

och storleken på orten. Han anser att han själv har med sig mycket från sin arbetsplats på en 

mindre ort. När man vet att man inte har förstärkning att tillgå har kommunikation alltid 

varit ett viktigt redskap. Han tar upp ett exempel där två poliser kommer till en folksamling 

på 15- 20 personer där det hettat till ”Då är det lite av en självbevarelsedrift att kunna 

kommunicera, väga orden och lägga dem rätt” säger han. 
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3.5. Dialogkonceptet 

 

I våra intervjuer framkommer det att samarbetet med dialogpolisen bygger mycket på en 

väl fungerande kommunikation och ett nära samarbete i vardagen. Det är av betydelse att 

rätt individer tas ut för dessa tjänster så att det skapas ett förtroende för deras arbete. Det är 

ofta poliser som har stor erfarenhet med många år i yttre tjänst och detta gör att de har ett 

stort förtroende i verksamheten. Det har framkommit att några av de individer som idag 

arbetar som dialogpoliser har ett förflutet som piketpoliser. A påpekade att det i början 

fanns lite delade meningar om dialogpoliserna och deras arbetsuppgifter, men han upplever 

idag inte att någon ifrågasätter dem och han tror att det beror på det stora förtroende som de 

har byggt upp med de erfarenheter som de har. D har stor tilltro till dialogkonceptet men 

tycker att det är viktigt att informationen förmedlas vidare ner i organisationen på fältet. 

Han menar att mer information gör honom starkare i sin egen roll, vilket gör att det blir 

enklare att sätta nivån för sitt eget kommunikativa förhållningssätt. Det är insatschefen som 

har mest intern kommunikation med dialogpolisen och stor del av denna sker på 

planeringsstadiet. B påpekar att om inte kommunikationen fungerar där så kommer den inte 

att fungera ute på fält heller.  

Dialogpolisen har vid kommenderingen kontaktpersoner ute bland demonstranterna och om 

problem uppstår exempelvis med maskering i leden överlåter man i första hand åt dessa att 

försöka påverka demonstranterna. B har inte så stor inblick i dialogpolisens arbete på 

detaljnivå men har överlag en positiv inställning till deras arbete. Han tycker att konceptet 

fungerar bättre och bättre. Framförallt gällande de stora massorna som han benämner som 

”mittemellan”. Dock fungerar det inte i alla lägen, B menar att det finns de som uppenbart 

inte vill demonstrera utan bara vill bråka och när man väl nått detta stadium är 

dialogkonceptet överspelat och fyller inte längre sin funktion. 

 

Respondent C, som själv arbetar som dialogpolis, håller med övriga respondenter om 

dialogen som metod och dialogpolisens arbete idag är en mer accepterad del i en 

kommendering, men han tycker ändå att det kan förbättras ytterligare för att alla ska förstå 

innerbörden och vinsterna av dialogen. Utan denna förståelse så menar han att det är svårt 

att få en inblick och veta vilken typ av agerande som eftersträvas samt att få en förklaring 

kring de ”strategiska avvägningar” som görs under en kommendering. Dock pekar han på 

några problem som lever kvar än idag, det ena är att dialogpolisen anses vara lierad med 
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polisens motparter. Han tar exemplet att han vid en kommendering tar en demonstrant i 

hand, som precis varit med i ett slagsmål med andra poliser, och då blir stämplad som en 

”vänsterkramare”. Den andra feluppfattningen är att dialogpoliserna skulle vara någon form 

av underrättelseinhämtare. C är noga med att poängtera skillnaden i dialogpolisens arbete: 

”dialogpolisen får information som motparten vill lämna, vi hämtar inte information och 

det är något som långt ifrån alla poliser har förstått”.  

 

3.6 Kritisk granskning av resultatet 

 

Den information som vi har tagit del av är från personer som är involverade och på olika 

sätt engagerade vid kommenderingar och samtliga respondenter besitter stor erfarenhet av 

denna typ av arbetsuppgifter. De åsikter som respondenterna framför är personliga och 

vinklade utifrån deras syn och bör därför inte betraktas som generella ”sanningar”. 

De intervjuer som vi har genomfört har vi gjort via telefon. Detta kan innebära att viss 

information faller bort eller viktig icke-verbal kommunikation såsom kroppsspråk inte 

förmedlas24. Men det kan också vara en fördel, då intervjuaren inte behöver påverka 

respondenten.  

För att minimera risken för feltolkningar och felciteringar så har vi valt att spela in de 

intervjuer som vi genomfört på band. Detta var en metod som, av praktiska skäl, var mest 

aktuell för oss, då de personer vi har pratat med inte befunnit sig i Umeå.  

 

4 Diskussion 

 

Utifrån det som framkommit i vårt arbete tycker vi oss kunna se en utveckling hos polisen, 

där totalt sett mer fokus läggs på kommunikationen och att öka medvetenhet om vikten av 

densamma. Detta ser vi som en effekt av de slutsatser som Göteborgskommittén 

presenterade i sitt betänkande. Våra respondenter har samtliga uppfattningen att vikten av 

kommunikation, verbal och ickeverbal, betonas vid såväl utbildningstillfällen som inför 

varje kommendering. Vi kan även se att den nya taktiken som polisen använder sig av i 

betydligt större utsträckning än tidigare möjliggör kommunikation.  

                                                
24 Nilsson B, Waldermarson A-K. (1994) 
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Den nya strategin att hjälmen inte används såvida det inte är absolut nödvändigt tycker vi 

verkar vara helt rätt tanke ur flera aspekter, då hjälmen utgör ett hinder för såväl verbal som 

ickeverbal kommunikation. I ett läge när det är svårt att göra sig hörd, höjer man rösten och 

om mottagaren inte ser något ansiktsutryck kan man tänka sig att budskapet lätt kan 

feltolkas. Som framkom i intervjuerna upplever polisen själv i dessa lägen problemen att 

såväl förmedla som ta till sig och tolka information, eftersom hjälmen begränsar synfält och 

hörsel. Detta kan även kopplas till den ickeverbala kommunikationsnivån, eftersom det kan 

bli svårt att på denna nivå i kommunikationen förmedla ett tydligt budskap med 

kroppsspråket om man ”gömmer” sig bakom en skyddsutrustning. Vidare kan man tänka 

sig att en potentiell stenkastare / våldsverkare inte lika lätt skrider till verket när denne ser 

en person och inte bara en ”rustning”. 

 

De hinder i kommunikationen som framkommit är både tekniska och människliga faktorer. 

Det första man kan diskutera är problematiken att skapa en relation i mötet med en grupp 

som saknar uttalad ledare. I dessa situationer vill motparten inte kännas vid personligt 

ansvar av rädsla för att göra sig skyldig till någon form av brott. Ingångsvärdet blir en 

mottagare som är tveksamt inställd och möjligen saknar insikt i gällande regelverk. Detta 

ställer större krav på polisens förmåga att kommunicera tydligt och sakligt på ett sätt som 

inte upplevs provocerande i ett redan spänt läge. Målet för polisen i dessa situationer är ju 

att skapa en relation där mottagaren är beredd att ta emot och acceptera polisens budskap. 

Här borde konflikthanteringsmetoden aktivt lyssnande vara ett viktigt redskap. 

 

De rent tekniska bitarna som vi tagit upp tidigare, framförallt radiokommunikationen och 

bristen på radioapparater, verkar vara några av de största problemen för en fungerande 

kommunikation under en kommendering. Vi tycker att det är tråkigt att det i så stor 

utsträckning är saker som skulle kunna gå att åtgärda som stör kommunikationen för den 

enskilde polismannen. Det kan bli svårt för poliserna som arbetar under en kommendering 

att ta till sig och använda sig av allt det som det kommunikativa förhållningssättet innebär 

om man inte känner att man har rätt utrustning och redskap för att kunna tillämpa det som 

metod. 

Vi hade inte reflekterat över att radiodisciplin skulle kunna vara ett problem vid 

kommenderingar, men detta är något som samtliga respondenter påpekade. Det är klart att 
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när utrymmet för informationsutbyte är extremt begränsat och tiden är en viktig faktor 

skapas lätt störningar när individer tar upp tid i onödan eller använder ett olämpligt språk. 

 

Det sägs att en kedja inte är starkare än den svagaste länken och vi har i detta arbete insett 

att det gäller i allra högsta grad i polisens arbete under en kommendering. I våra intervjuer 

betonar alla vikten av att interna kommunikationen fungerar genom alla led, så att korrekt 

information, strategier och val av metod går från högsta ledningen ner till varje enskild 

polisman. Det är viktigt att den enskilde polisen vet vad han ska göra och i möjligaste mån 

också varför. Osäkerhet skapar frustration. Detta kan vara svårt att dölja och vi tror att 

effekten kan bli att polisen lättare blir provocerade eller agerar med ett beteende som 

upplevs som provocerande. Mer information borde skapa utrymme för handlingsfrihet inom 

befintliga ramar. Hur ska man kunna besvara frågor och förmedla ordning när man själv är 

osäker på vad som gäller? 

På en direkt fråga om var högsta ansvaret för kommunikation ligger svarade våra 

respondenter genomgående att detta är på insatschefen. Detta är inget förvånande svar men 

vi reflekterar över att det är gruppledarens ansvar och inte insatschefens som 

återkommande tas upp och betonas under samtalens gång. Av detta tycker vi att man kan 

utläsa att det rent formellt är polisinsatschefen som bär det största ansvaret men att 

gruppledaren har stort ansvar för fungerande kommunikation i praktiken. Respondenterna 

talar alla om vikten av att gruppledarens får rätt information och kan förmedla denna vidare 

till sin grupp. Vidare har han även ansvar för att han, med sin egen  inställning  påverkar 

gruppmedlemmarna med det han förmedlar verbalt såväl som ickeverbalt. 

Den utbildning poliser får i kommunikation idag är den som ingår i BT och SPT.  

I Stockolm har man haft dispens från kravet att alla som går SPT ska ha BT i grunden. 

Detta tror vi kan innebära en stor brist gällande förståelsen för det kommunikativa 

förhållningssättet. Med ökad kunskap ökar också självförtroendet och detta gäller för oss 

alla i allt vi gör! Vi tror helt klart att kunskaper kring det kommunikativa förhållningssättet 

bidrar till en ökad medvetenhet och stärkt självkänsla för den enskilda polisen. Kunskap om 

hur konflikter uppstår, utvecklas och vilka möjligheter man har att påverka med eget 

agerande kan hjälpa den enskilda polisen att känna sig tryggare i sin roll och lättare 

bibehålla ett professionellt förhållningssätt och undvika att bli provocerad.  
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Efter att vi tittat närmare på det kommunikativa förhållningssättet i BT och hört vad våra 

respondenter har att säga om det, tycker vi att materialet känns som god grund att stå på för 

polisen, oavsett om man pratar om individ- eller gruppnivå. Materialet innehåller en mängd 

verktyg som polisen kan använda för att definiera och hantera konflikter.  

Ett exempel på detta är konflikttrappan. Beroende på vilket trappsteg situationen befinner 

sig på varierar möjligheterna till kommunikation i syfte att dämpa konflikten. Tid kan 

sparas och möjligheten att välja rätt taktik ökar om polisen snabbt kan ställa diagnos, tex. 

att motparten vid en icke tillståndsgiven demonstration övergår från ord till handling och 

inte är mottaglig för verbal kommunikation överhuvud taget. På grund av att man ställer 

den här diagnosen så kanske ledningen väljer att inte använda dialogpolisen. 

En annan modell i det kommunikativa förhållningssättet som vi tycker kan vara användbar 

är konflikttriangeln. I möten med grupper vars intresse inte är att demonstrera kan 

möjligheterna till kommunikation upplevas som små. För att snabbt definiera denna 

situation och välja rätt taktik, kan konflikt triangeln vara ett viktigt redskap. Med hjälp av 

modellen kan polisen definiera vilken typ av problem de egentligen ska hantera, rör det sig 

överhuvudtaget om en sakfråga? Eller är  det underliggande attityder som resulterar i ett 

beteenden?  

 

Dialogpolisen säger att det är viktigt att alla poliser sänder ut samma budskap. 

Respondenten som vi pratade med uttryckte att det finns risk för sviktande förtroende hos 

allmänheten i de fall då dialogpolisen går ut till press och demonstranter med budskap om 

tolerans och detta inte förmedlas korrekt vidare i organisationen. Då kan enskilda poliser ha 

en attityd eller beteende som inte speglar det budskap man avser förmedla. Som vi ser det 

skapar dock skillnaden i intressen, perspektiv och arbetssätt problematiken här. 

Dialogpolisen försöker bygga långsiktiga förtroendefulla relationer medan övriga polisen 

ska upprätthålla lag och ordning i ett aktuellt skede. Vi får känslan av att det då är svårt att 

undvika att allmänheten upplever någon typ av ”good cop / bad cop” – fenomen. Detta 

torde skapa viss förvirring hos de mottagare som redan i grunden hade en tveksam 

inställning till polisen. Det kan då också vara svårt att uppnå det förtroende och den 

trovärdighet man eftersträvar, för polisen som helhet.  

Som vi ser det har enskild polis mycket att vinna när dialogkonceptet fungerar fullt ut. Om 

det finns en upprättad relation mellan dialogpolis och demonstranter och informationen 

sedan friktionsfritt kan förmedlas vidare ner i leden tror vi att den enskilde polisen får en 
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betydligt bättre ”verktygslåda”.  Känner man som polis osäkerhet om läget i sin helhet blir 

man mer låst i sitt agerande, vilket vi tror lätt kan avspegla sig i attityden utåt mot 

demonstranterna. Information om demonstranterna, vad de vill och vilket bemötande som 

förväntas av polisen, ger enskild polis ökad trygghet i sin roll och denne får ett förbättrat 

utgångsläge för bedömning av sitt eget handlingsutrymme. 

 

Vi tror helt klart att dialogkonceptet kan ”bygga broar” mellan demonstranter och polis. De 

poliser vi pratat med är överlag positivt inställda till dialogpolisen. Det verkar dock finnas 

en viss osäkerhet kring vad de gör, utöver att de just för dialog med demonstranter. Vi 

frågar oss, behöver poliser veta mer än så? Ja, vi tror att det är skillnad mellan att acceptera 

/ respektera dialogpolisens arbete och att konceptet integreras fullt ut i arbetet vid 

kommendering. Vår respondent från dialogpolisen uttryckte att dialogpolisen i större 

utsträckning borde finnas med vid utbildning i bastaktik. Vi tror att detta är en förutsättning 

för att övriga poliser skall få förståelse för dialogpolisens arbete och de metoder de 

använder. Först då, med full insikt i dialogkonceptet kan övriga poliser se arbetet som en 

tillgång i alla led och se hur detta kan skapa ökade möjligheter för kommunikation även för 

enskild polisman. 

4.1 Slutsatser 

 

Vår tanke och utgångspunkt i detta arbete var att den enskilde polisens kommunikation 

borde vara en viktig faktor i mötet med folkmassa, men vi frågade oss hur detta ser ut i 

praktiken. När vi började samla fakta för vår bakgrund och teoridel kom vi för första 

gången i kontakt med begreppet / konceptet särskild polistaktik och då blev vi inledningsvis 

lite brydda. Vi fick veta att det handlade om arbetsmetoder på gruppnivå och att det här 

handlar mer om gruppen än individen. Vi funderade om konceptet överhuvudtaget rymde 

möjligheter för den enskildes kommunikation, men under arbetets gång har vi dock insett 

att värdet av kommunikation om möjligt är större än vad vi anat! 

 

Vilka möjligheter en polis har att använda kommunikation som ett verktyg vid 

demonstration styrs av många olika faktorer, några som vi har identifierat i vårt arbete är: 

 

Personliga kommunikativa egenskaper: Erfarenhet, fallenhet, inställning samt utbildning 
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Kommunikation används regelbundet i polisers dagliga arbete, i vilken utsträckning poliser 

använder kommunikationen som konfliktreducerande redskap är beroende av hur man är 

som person men är också mycket beroende av vad man har för erfarenheter. Om man till 

exempel i sitt arbete ofta tvingas lösa situationer med små personalresurser får rent 

praktiskt kommunikationen en större roll.  

En polis kanske har inställningen att kommunikation inte lönar sig eftersom han ändå inte 

själv kan påverka en hel demonstration. Detta stämmer till viss del, vi menar dock att det 

finns stora möjligheter att med egen attityd, beteende och goda kommunikativa kunskaper 

påverka enskilda individers attityd, vilket sprider sig som ”ringar på vattnen”. Vi är också 

övertygade om att den inställningen gruppchefen har gällande kommunikationsmöjligheter 

kommer att påverka ( i olika hög grad ) samtliga individer i gruppen. Detta innebär att 

organisationen bör kvalitetssäkra gruppledares kompetens och lämplighet gällande 

kommunikation.     

 

Informationstillgång: Vad vet man om situationen, motparten? 

Här spelar intern kommunikation en stor roll. Fungerar inte informationsspridningen i 

organisationen uppstår förvirring, vilket ger dåliga ingångsvärden för att använda 

kommunikation i konfliktdämpande syfte. I vårt arbete har vi sett att de problem som 

uppstår kring informationstillgång kan vara både mänskliga, personlighetsrelaterade och av 

rent tekniska natur.  

Dialogpolisen fyller en viktig funktion för informationsflödet men vi ser att det ännu finns 

arbete kvar för att tillvarata denna resurs fullt ut. Exempel på detta är att hela 

organisationen, inför kommenderingar, blir införstådd med vilket budskap dialogpolisen 

går ut med till allmänhet. Vidare att samtliga poliser generellt får större insikt i 

dialogpolisens arbete. 

 

Fysiska hinder: Eventuell utrustning som hinder för kommunikation 

Vår första reaktion, till att polisen numera inte ska bära hjälm inledningsvis under 

kommendering (enligt det nya konceptet), var relativt skeptisk. Vi har emellertid insett en 

rad fördelar med detta och polisen får helt klart ett annat utgångsläge gällande 

möjligheterna till kommunikation med folkmassa. Samma resonemang gäller för att man 

normalt inte längre använder sköldar vid kommendering. 
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Taktiska hinder: Typ av uppställning, avstånd till motpart  

Om polisen står uppställd i statisk formation med sköld framför sig utgör detta helt klart ett 

hinder (såväl fysiskt som psykiskt) för kommunikation. Här ser vi att den nya särskilda 

polistaktiken med ökad flexibilitet även innebär ökade möjligheter för enskilda polisers 

kommunikation. 
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Bilaga 1 

 

Underlag för intervjuer 

Polisens taktik och möjligheter till kommunikation 

 Hur ser du på dina möjligheter att som enskild polis föra kommunikation med 

demonstranter? 

 Verbal eller icke-verbal kommunikation, vad säger mest? Vad kan påverka 

demonstranternas förhållningssätt mest?  

 I vilken utsträckning tror du att polisens agerande påverkar demonstranternas attityd 

och agerande? Konkret exempel? 

 Hur upplever du den utveckling gällande kommunikation i och med polisens nya 

taktiska förhållningssätt vid demonstrationer (i och med SPT)? 

 Vad är dina tankar kring polisens ”avrustning” vid demonstrationer? Känsla, rädsla,  

bra / dåligt? 

 Hur kan man agera ordningshållande och skapa kontakt i täta formationer? 

Problem och störningar i kommunikationen 

 Vilka typer av störningar kan förekomma i kommunikationen med demonstranter? 

 Vilka typer av störningar kan förekomma i den interna kommunikationen? 

 Skiljer sig din inställning gällande möjlighet att kommunicera beroende vilket block 

eller organisation demonstranterna tillhör? 

 Upplever polisen att det finns grupper med vilka dialog inte kan ske? 

 

Den interna kommunikationen 

 Hur upplever du att den interna kommunikationen fungerar under demonstrationer? 

(informationsflödet?) 

 På vilken nivå i organisationen tycker du att huvudansvaret för kommunikation bör 

ligga?   

 Vilket ansvar kan man lägga på den enskilda individen? 

 Hur stort är ditt behov av intern kommunikation under en kommendering? 

 Finns det något som du ser skulle kunna förbättras? 
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Utbildningen i kommunikation 

 Vad har du för utbildning gällande kommunikation? (Även utbildning / erfarenhet 

utanför BT / SPT – utbildningen) 

 Är polisens utbildningen i kommunikation tillräcklig? Vad tycker du kan förbättras / 

utvecklas? Var / när ska detta ske? 

 Vad anser du är syftet med att utbilda poliser i kommunikation? 

 Hur tolkar du det ”kommunikativa förhållningssättet”, vad innebär det för dig? 

 Känner man sig förberedd efter utbildningen, om man saknade erfarenhet? 

Dialogkonceptet 

 Vad vet du om dialogpolisens arbete? 

 Vad anser du om dialog konceptet? 

 Om, hur anser du att dialogpolisens arbete påverkar dig? 

 


